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Előterjesztés
a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott,
megvalósuló nemzetközi projektekről és egyéb nemzetközi
tevékenységekről
Nemzetközi projektek
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évben az alábbi nemzetközi
projektekben vett részt.
CULTURECOVERY - A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása
Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe Program)
Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek fontos
szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió
alakításában. A kulturális örökség tekintetében a tág értelemben vett tárgyi és szellemi
örökség nagy lehetőséget jelent a növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára
elsősorban az alulról jövő építkezés vonatkozásában. A projekt olyan úgynevezett
ökomúzeumokra összpontosít, amelyek magukban hordozzák a lehetőséget a kulturális
örökség eszmei értékének megőrzéséhez.
A CULTURECOVERY projekt 2017. júliusában indult el, melynek vezetőpartnere az
olaszországi Cervia Önkormányzata. A projekt első munkacsomagjának (Elemzés és stratégia
a kulturális örökség megőrzésére és hasznosítására ökomúzeumokon keresztül) szakmai
tevékenysége valósult meg a 2018. évben: az ökomúzeumok irányítási modelljével, SWOT
analízisével, jó gyakorlatok gyűjtésével kapcsolatban tanulmány és stratégia kidolgozására
került sor. Ezen felül megkezdődött a második munkacsomag (Kapacitásépítés és innovatív
irányítási modellek az immateriális kulturális örökség megőrzésre, hasznosításra) és a
harmadik munkacsomag (Akciótervek az immateriális kulturális örökség minőségi és
mennyiségi élvezetének javítására ökomúzeumokon keresztül) tevékenységeinek
megvalósítása. Továbbá sor került a második projektszintű megbeszélésre 2018. februárjában
a szlovéniai Pivkában és a harmadik projektszintű megbeszélésre 2018. októberében a
horvátországi Rovinj-ban.
Ezenkívül a partner országok területén 3-3 műhelyfoglalkozás, konferencia valósult meg az
ökomúzeumok fejlesztésével, kialakításával kapcsolatban. A Balaton térségében 2018. április
10-én Csopakon rendeztük meg az első műhelyfoglalkozást a Balatoni Ökomúzeum
kialakításának témakörében 44 fő részvételével, majd 2018. június 12-én délelőtt és délután
szervezetük meg Keszthelyen a második és harmadik rendezvényt. A rendezvények célja volt,
hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a Balatoni ökomúzeum
kialakításának, fejlesztésének, marketingjének, menedzselésének stratégiai tervével
kapcsolatban, valamint a kultúrtájak megőrzésével és hasznosításával, biogazdálkodás,
térinformatika és távérzékelés szerepével kapcsolatban külföldi jó gyakorlatok bemutatásán
keresztül. A rendezvényeken 76, illetve 73 fő vett részt.
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DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid
kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és
felelősségteljes utazás érdekében (Interreg Europe Program)
A fenntartható mobilitás, az elérhetőség és felelősségteljes utazás, az alacsony szén-dioxid
kibocsátású gazdaság különös figyelmet igényel az Európai Unióban. Ez egy olyan közös kihívás,
amivel az állami regionális / helyi és közlekedési hatóságok, társaságok egyre inkább
szembesülnek, különösen a népszerű turisztikai üdülőterületeken, ahol jelentős a forgalom az
egyes úti célok irányába. Az Interreg Europe Program keretében megvalósuló úgynevezett
DESTI-SMART projekt turisztikai és közlekedési ágazatok fokozott együttműködését,
innovációját és integrációját célozza meg, olyan kiemelt fontosságú kulcsfontosságú témakörökön
belül, amelyek várhatóan hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való
áttéréshez a fenntartható mobilitás és a hozzáférhetőség révén.
A DESTI-SMART projekt 2018. júniusában indult el, a projekt vezetője a görögországi
Metropolitan Fejlesztési Ügynökség Thessaloniki.
A projekt nyitó konferenciáján 2018. szeptemberében Thessalonikiben a partnerek bemutatkozó
előadásain túl áttekintésre kerültek a négy és fél év alatt elvégzendő feladatok, valamint
egyeztetésre kerültek a projekt megvalósításához keretet adó adminisztratív és pénzügyi
szabályozás partnerekre vonatkozó pontjai. A projekt partnerek képviselői megismerkedhettek a
város és vonzáskörzete közlekedésfejlesztési politikájával, részt vettek több tanulmányi
kiránduláson, ahol a város történelmének, világörökségi értékeinek áttekintésére került sor.
Ezenkívül Siófokon, 2018. év november 16-án a BFT Közbiztonsági Tanácsadó Testületének
ülésén bemutatásra került a projekt háttere, céljai, tervezett tevékenységek. A rendezvényen 21 fő
vett részt.

AgriShort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének
megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával (HorvátországMagyarország Együttműködési Program)
A projekt célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a rövid ellátásiés élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek piacra
jutását, a termelői együttműködések létrejöttét és eredményes fenntartását, a termelők és a
végfelhasználók közötti távolság csökkentését, összességében javítják a minőségi helyi
termékek értékesítési és felhasználási feltételeit. A nemzetközi együttműködés keretében fel
kívántuk térképezni a határmenti régiók ágazati potenciáljait, valamint a hazai és nemzetközi
jó gyakorlatok adaptációs lehetőségeit egyaránt.
Az AgriShort projekt 2017. május 1-én indult, és 2018. augusztus 31-én zárult le. A projekt
során elkészült egy komoly felmérésen alapuló helyzetelemzés, szakmai workshopok kerültek
megrendezésre mind magyar, mind horvát oldalon, és a szakmai érintettek két tanulmányi
kirándulás keretein belül ismerhettek meg osztrák jó gyakorlatokat. A projekt legnagyobb
eredménye, hogy kilenc termelő írt alá szándéknyilatkozatot a Balatoni Gazdapiac rövid
élelmiszerlánc kezdeményezéshez való csatlakozás jeléül. Az érintett termelők, ezt a rövid
élelmiszerláncot a jövőben egyesületként kívánják tovább működtetni, melynek segítése
érdekében előzetes egyeztetéseken felmerült a horvát féllel egy újabb pályázat benyújtásának
a lehetősége.
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ATDS II. - Élményturizmus fejlesztési stratégia II. (Horvátország-Magyarország
Együttműködési Program)
A 2015 februárjában lezárult ATDS projekt hiánypótló tanulmányok kidolgozásával az
élményturizmus fejlesztésére koncentrált a régióban. A projektben fő hangsúlyt kapott a
Balaton régióban egy élményturisztikai park fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági
tanulmány kidolgozása. A projekt folytatásaként a partnerek közösön pályáztak és nyertek
támogatást a megkezdett munka további fontos feladatinak elvégzésére.
Az ATDS II. projekt 2017. június 1-én indult és 2018 október 14-én zárult. Első lépésben egy
nemzetközi közvélemény kutatás keretein belül négy fővárosban (Bécs, Budapest, Pozsony,
Zágráb) kerültek vizsgálatra a potenciális turisták utazási szokásai, és elvárásai az
élményturizmussal kapcsolatban. A közvélemény kutatásban összegyűjtött válaszok alapján
elkészített elemző záró tanulmány nagyon sok érdekes és a további munkához kapcsolódóan
hasznos összefüggésre hívta fel a figyelmet. A projekt másik jelentős eredménye, hogy az
Ernst & Young Tanácsadó Kft. nemzetközi tapasztalatait felhasználva elkészült egy költséghaszon elemzést is tartalmazó pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány, mely a döntéshozók
és a későbbi esetleges befektetők számára szolgálhat segítségül a megvalósítás
előkészítésében. A projekt harmadik fontos eredményeként az Ernst & Young Tanácsadó Kft.
elkészített egy tanulmányt, mely az élménypark lehetséges tematikáit mutatja be.
A projekt a 2018. október 10-én, Siófokon megrendezett záró konferenciával ért véget.
SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)
A kulturális tájképeket sok szempontból lehet megközelíteni: mezőgazdasági táj, ipari táj,
városkép, és még több további nézőpont lehetséges. Amiben az előzőek megegyeznek, az az
anyagi és immateriális ember interakciók következményei a tájjal. Hagyományos védelmi
szempontból a megőrzés iránti igény mindig is erősen érezhető, ugyanakkor a kulturális
tájképek folyamatosan változnak, és fejlesztésre szorulnak a mai társadalom igényeinek
kielégítésére.
A projekt a partnerek tapasztalataira és kompetenciáira épít, és arra keresi a választ, hogy:
- hogyan lehet modelleket kidolgozni a táj anyagi és immateriális tulajdonságainak
azonosítására, leírására és értelmezésére;
- hogyan lehet kidolgozni az értékelési, megőrzési és fejlesztési stratégiákat;
- hogyan lehet a helyi gazdaságokat és a fenntartható turizmust fejleszteni az azonosított
tulajdonságokra és a táj tulajdonságaira építve.
A projekt célja, hogy számos esettanulmány segítségével megközelíti ezeket a kérdéseket,
valamint kifejleszt egy egyetemi képzési anyagot az adott témában.
A projektben 2018-ban két egyeztetésre került sor, az egyikre Csehországban a másikra
Olaszországban. Első lépésben lezajlott a projekt témájához kapcsolódó jó gyakorlatok
összegyűjtése, és elkezdődtek az egyetemi tananyag kidolgozásának első lépései.
HORECA – Az Idegenforgalomban érintett oktatók képzése (ERASMUS Program)
A tréningeket vagy szakmai műhelyeket tartó oktatóknak a szakmájuk széles körű ismerete
mellett speciális kompetenciákkal kell rendelkezniük a képzési csoportok vezetésére szolgáló
technikák és eszközök terén. További kompetenciák nélkül a képzések hatástalanok, gyakran
használhatatlanok lesznek. A gyakorlati képzés során különösen fontos a tudás átadása. Ez a
helyzet a gasztronómiai szakismeretekkel is - séf, csapos vagy pincér kizárólag elméleti
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alapokon nem fog szakmát tanulni. Gyakorlatra van szükség, a szakma mestereinek /
gasztronómiai oktatók felügyelete alatt is. Az idegenforgalom és vendéglátás területén érintett
oktatók a projekt célcsoportjai - képzettségüknek a piaci igényekhez való igazítása és
adaptálása, a kreatív attitűdök fejlesztése, a társadalom vállalkozói attitűdjei és az egész életen
át tartó tanulás tudatosítása különösen fontosak a szakoktatásban.
A projekt fő célja tehát az idegenforgalom és vendéglátás területén érintett oktatók számára
egy átfogó képzési program kidolgozása.
2018-ban a projektben egy több napos szakmai workshop került megrendezésre
Vonyarcvashegyen, melyen részt vettek a lengyel, az angol és a magyar érintett szakemberek.
A workshopon bemutatásra kerültek a projekt első lépésében elkészített kutatás eredményei a
birtokolt és a hiányzó kompetenciákra vonatkozóan. A kutatás teljes körűsége érdekében az
iparág alkalmazottai, munkáltatói, vállalkozói és oktatói is bevonásra kerültek; interjúk,
felmérések és fókusz tesztek kerültek végrehajtásra.
Egyéb nemzetközi tevékenységek (konferenciák)
A nemzetközi projektben megrendezett projekteseményeken kívül 2018-ban kettő jelentős
nemzetközi konferenciában volt érintett a Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete a
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft..
ENVE konferencia
A Régiók Bizottságának Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy Szakbizottsága
(ENVE) a Balaton Fejlesztési Tanáccsal és Balatonfüred Város Önkormányzatával közösen,
valamint a Magyar Miniszterelnökség támogatásával, 2018. június 28-án Balatonfüreden
tartotta kihelyezett konferenciáját a fenntartható fejlődési célok megvalósulásáról az európai
tavak térségében. A konferencián részt vettek az ENVE szakbizottság tagjai (polgármesterek,
regionális elnökök, valamint a térségi és helyi tanácsok tagjai) és az európai tavak képviselői
is. Mindösszesen 114 fő.
A konferencia négy fő részből állt. Az első plenáris részben egy nemzetközi kitekintésre
került sor, ahol bemutatásra kerültek a globális folyamatok. Ezt követte egy kerekasztal/
panelbeszélgetés az európai politikákról és azok pénzügyi végrehajtásáról. A harmadik modul
szintén egy kerekasztal/ panelbeszélgetés volt, amely a tavi térségek irányításában fellelhető
regionális és helyi együttműködésekre fókuszált. Végül a konferenciát a résztvevő tavak
képviselőinek nyilvános panelbeszélgetése zárta, melyen részt vettek a Garda-tó, a Boden-tó,
a Fertő-tó, a Vänern tó és a Balaton képviselői. Összességében elmondható, hogy a
konferencián magas szintű előadások hangzottak el, és tartalmas párbeszédekre került sor,
melyek alapján megállapíthatóvá vált, hogy sok jó gyakorlat áll rendelkezésre, de a tavak
kezelése európai szinten integrált fejlesztési politikát igényel, mert nagyon sok közös
probléma vár megoldásra mind környezetvédelmi, mind gazdasági, mind fejlesztéspolitikai
szempontból.
Tavak Világkonferenciája – 17th World Lake Conference
A 17. Tavak Világkonferenciája a japán Kasumigaura tónál, Ibaraki (megye) prefektúra és a
Nemzetközi Tókörnyezet Bizottság (International Lake Environment Committe –ILEC) közös
szervezésében került megvalósításra, 2018 októberében. A konferencián való részvételre
meghívást kapott a BFT Munkaszervezete is.
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A konferencia fő témája az emberek és a tavak harmonikus együttélése (harmonious
coexistence of humans and lakes) a fenntartható ökoszisztéma szolgáltatások érdekében volt.
A 4 napos program keretében 8 párhuzamos szekcióban tudományos, szakmai előadások
zajlottak. A Balaton térség fejlesztési sajátosságainak bemutatására az első nap programjába
rendhagyó módon illeszkedően a tópolitikai fórumon (policy forum) nyílt lehetőség. A
fórumon rövid előadásokat követően panelbeszélgetésre került sor japán kormányzati és
közigazgatási szervek képviselői, valamint a BFT Munkaszervezetének vezetője
részvételével. A konferencián a Balaton kiemelt szerepét indokolta, hogy a japán
Kasumigaura tó hasonló természeti adottságú sekély tó, melynek környezeti állapotát
jelentősen meghatározzák a térségben végzett gazdasági és társadalmi hatások.
A konferencia egy nyilatkozat elfogadásával zárult: Ibaraki Kasumigaura nyilatkozat 2018
(Ibaraki Kasumigaura Declaration 2018), melyben a konferencia résztvevői az emberek és a
tavak harmonikus együttélése érdekében az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható
hasznosítása mellett az ökoszisztéma szolgáltatások hasznainak tisztességes és méltányos
megosztására hívja fel a nemzetközi figyelmet.
Jövőbeni tervezett nemzetközi tevékenységek
Nemzetközi projektek
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-ben is folytatja a megkezdett
nemzetközi projektjeit. Ezek a projektek a CULTURECOVERY, a DESTI-SMART, a
HORECA valamint a SUMCULA projektek. 2019-ben elindul egy új Erasmus programból
támogatott projekt a Lakes without Limits, mely projekt a fogyatékkal élők természethez
történő közelebb hozását célozza.
Koneferenciák
JRC konferencia
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. tender dokumentációt nyújtott be „A
tudomány és parlament találkozása – Tudomány és régiók találkozása kísérleti projekt –
Magyarország” című felhívásra, melyet Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont
Igazgatósága jelentetett meg. Tender dokumentáció támogatást nyert, így 2019 április
hónapjában megrendezésre kerül egy nemzetközi konferencia az európai tavak integrált
fejlesztésének a témájában. A konferencia megvalósítására 25.190 EUR áll rendelkezésre.
Kihelyezett szekció a 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozóhoz kapcsolódóan
A Víz Világtalálkozó a nemzetközi vízpolitika legfontosabb nemzetközi eseménye, amelyen
kormányzati, parlamenti és önkormányzati képviselők, valamint vízügyi szervezetek és
nemzetközi szakmai szervezetek tanácskoznak. Az első találkozót 1997-ben Marrákesben
rendezték. Budapest abban a kiváltságos helyzetbe került, hogy a 2013. évi és a 2016. évi Víz
Világtalálkozót megrendezhette és 2019-ben ismételten otthonául szolgálhat a rangos
eseménynek.
A Balaton Fejlesztési Tanács már 2016. év tavaszán kezdeményezte a Víz Világtalálkozó
megszervezéséért felelős intézménynél, hogy a találkozó egy kihelyezett balatoni szekció
keretében tűzze napirendre a világ tavainak állapotával, kihívásaival és fejlődési
lehetőségeivel foglalkozó ülést, eszmecserét a Balaton Régióban. Akkor sajnos ezt nem
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sikerült megvalósítani, de lehetőséget kaptunk a Víz Világtalálkozó Nemzetközi Szövegező
Bizottság tagjainak meghívására, vendégül látására a Balaton partján 2016. júliusában, ahol
egy előadás keretében megismerkedhettek a magyar tenger és vízgyűjtőjének környezeti
szempontú bemutatásával, illetve a vízkészlet-gazdálkodás és a fenntartható térségfejlesztés
összehangolásával.
A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a BFT ismételten kezdeményezze az illetékes
szervezetnél, hogy a 2019. évi Budapesti Víz Világtalálkozó keretében valósuljon meg egy
kihelyezett ülés a találkozó résztvevői számára Balatonfüreden, ahol a világ tavait képviselő
szakemberek, külföldi delegációk tapasztalataikat megosztva közösen tudják áttekinteni a
vízzel kapcsolatos globális fenntartható fejődési célokat, a célok végrehajtására vonatkozó
lehetőségeket és ennek tükrében tudják alakítani az integrált területi vízgazdálkodást és
vízpolitikát.
Tavak Világkonferenciája – World Lake Conference
A Tavak Világkonferenciája (World Lake Conference - WLC) története a 1984-es évre nyúlik
vissza, amikor a Japán Biwa tavat is magába foglaló Shiga tartományban szervezték meg az
első ilyen rendezvényt. A konferencia célja, hogy hozzájáruljon a tudományos
megközelítések népszerűsítéséhez a világ különböző részein található tavak esetében, többek
között az Egyesült Államokban, Magyarországon, Kínában, Olaszországban, Argentínában,
Dániában , Kenyában, Indiában, Indonéziában és Japánban.
Napjainkban a konferencia globálisan elismert világszínvonalú rendezvényt jelent a
multidiszciplináris, több tudomány területet magába foglaló szereplőknek (azaz az egyetemek,
főiskolák, a kormányzati szervek, a hatóságok, a polgárok, a tudományos intézetek, kutató
műhelyek, a civil szervezetek és a vállalatok számára), hogy megosszák véleményüket és
tapasztalatokat cseréljenek a tavak fenntartható kezeléséről.
A konferencia 2 évente kerül megrendezésre az alapító Nemzetközi Tókörnyezet Bizottsággal
(International Lake Environment Committe –ILEC) közösen, a Bizottság szakmai
gesztorságával. 2020-ban a 18. Tavak Világkonferenciája a mexikói Chapala tó térségében
kerül megrendezésre.
Magyarországon legutoljára Keszthely adott otthont a konferenciának 1988-ban. Európai
helyszínként 2014-ben Perugiában, Olaszországban került megrendezésre a konferencia.
Javasoljuk, hogy a BFT kezdeményezze az illetékes szervezetnél, hogy a 2022-ben esedékes
Tavak Világkonferenciája ismételten a Balaton Régióban kerüljön megrendezésre.

Siófok, 2018. november 28.
Balatoni Integrációs Kft.
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BFT ülés, 2018. december 04.

5. napirendi pont

…./2018 (12.04.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével
benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről, és egyéb nemzetközi tevékenységekről
szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
A Tanács felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozó javasolt
kihelyezett szekciójához, valamint a 2022-ben esedékes Tavak Világkonferenciájához
kapcsolódóan megtegye a szükséges lépéseket, hogy a rendezvények a Balaton Régióban
valósuljanak meg.
Felelős: Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető
Határidő: értelem szerint
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